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DISPOZIŢIA NR.86 

privind desemnarea Compartimentului Urbanism responsabil cu obţinerea în numele și 
pentru Comuna Miroslava, a acordurilor/avizelor necesare pentru implementarea și 

realizarea obiectivelor de investiții ale comunei. 
 

 Primarul comunei Miroslava, judeţul Iaşi 
 Având în vedere: 
 -referatul secretarului comunei, înregistrat sub nr.3133/09.02.2015, prin care se arată 
necesitatea desemnării unor persoane din cadrul aparatului de specialitate al instituției publice  
care să fie  responsabile cu  asigurarea obţinerii, unde este cazul, a acordurilor/avizelor necesare 
pentru toate obiectivele de investiții ce se realizează la nivelul U.A.T. Comuna Miroslava, 
județul Iași; 
 - prevederile art.2 alin.(21) lit.d), art.5 alin.(1), alin.(3), art.6 lit.c), alin.(151), art.7 alin.(1) 
lit.d), alin.(151), alin.(152) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcții, cu modificările și completările ulterioare; 
 -prevederile art.24, art.25, art.26 din Ordinul nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcții; 
  În temeiul art.63 alin.(1) lit.e), art.68 alin.(1) şi art. 115 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
DISPUNE 

 
 Art.1. Cu data emiterii prezentei dispoziții, se desemnează Compartimentul Urbanism, 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului, responsabil cu obţinerea în numele și pentru 
Comuna Miroslava, a acordurilor/avizelor necesare pentru implementarea și realizarea 
obiectivelor de investiții ale comunei. 
 Art.2.  (1) Persoana nemulțumită se poate adresa autorității publice emitente, în termen de 
30 de zile de la data comunicării actului administrativ, în vederea  revocării, în tot sau în parte, a 
acestuia. 

         (2) În cazul în care persoana în cauză este nemulțumită de modul de soluționare a 
contestației, dispoziția poate fi atacată la Tribunalul Iași-Secția a II-a Civilă de Contencios 
Administrativ și Fiscal, potrivit prevederilor Legii nr.554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

Art.3. Prezenta dispoziție va fi comunicată, prin grija secretarului comunei, Biroului 
Urbanism, Biroului Investiții,  Biroului Resurse Umane din cadrul Primăriei Comunei Miroslava,  
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și Instituției Prefectului Județului Iași pentru exercitarea controlului de legalitate, iar un exemplar 
se va afișa pe site-ul instituției pentru aducere la cunoștință publică. 

    
                                                                                  Miroslava, astăzi, 09 februarie 2015 
 
 

PRIMAR 
NIȚĂ DAN 

                                                                                                    
 
 
            Contrasemnează pentru legalitate 
          Secretar 
         Ursanu Ancuța-Lenuța 
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